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O Conselho de Veteranos 11o" desempenho da mis· 
são que lhe foi confiada pela Assembléia Geral da 
Academia de 9 de JVovtmbro vem comtmicar ao pars 
o srguiule: 

Requerida por 9 veteranos, realizou-se em 7 de 
Novembro uma reunião do Conselho de Veteranos 
«para se prOnunciar sObre a conduta a tornar em face 
do problema necessário e urgente da nova Direcção 
da Academia~. r1e harmonia com as deliberações 
tomadas no Conselho foi convocada para 9 de No vem· 
bro uma Assembléia Geral da Academia. Nesta Assem-
bléia, a mais concorrida dos últimos anos, foram apro-
vadas as seguintes moções por maioria esmagadora: 

.1.
11
- Consideramos incompativel com a dignidade e a sobe-

rauia da Academia qualq14er processo de designação dos corpos 
directivos da A.  A. que não seja o de eleição livre. Para tal 
deve a A. A. regressar ao t·egime estatutdrio vigente mztes 
de serem proi'bidas as eleições 1za A. A. 

3.
11
- Co~tjerimos ao Cousellzo de Veterat:os o mandato df' 

efectuar cm representação da Academia as dimarches que entm-
dcr 11eccssdrias para a efectivaçiío dês/e desiderafum. E~tlf'll

dcmos que devem ser feitas pelo referido Conselho três 
l'xposições, respecfi<•amcJtte, â Reitoria, ao .Ministério da Edu-
ração Nacional e ao Pais, expondo as ra:;ões que lntam os 
estudantes a sustentarem f!Sia reivindicaçiio. 

) .
0-Conferimos ao Conselho de Ve!CI'Gitos poderes para 

O"é~c;; ~~s;~;;~i~~e~~:aa~~::o~~~~tt;;;;:,bt;~~~e c;~a~:;!~::t:~ 
q11e Jt;~·~ {:,c;~~~;~d~~~,;,~:,,:t~·a;~u';;d: !~;;~;!: ~~51ac~:;::,~~ 
bléia, nos for imposta uma Comissão Administrativa, esta 11ào 

:~~~o~
6
~~;~~ci~~,f,~;;â;.J:~~:'''::If:i:;~:d~ ~~;;t;,;~e J:18c;~~:~~~: 

académico. 
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O que significa esta atitude da Academia? Signi-
fica que os estudantes consideram o regresso da Asso-
ciação Académica ao regime de autonomia e eleições 
livres como uma das suas aspirações mais acarinhadas 
e mais justas. E, na ,·crdade, a importância que se liga 
a t:sie problema não data de há dias. \'em desde o 
próprio momento em que, em 1936, foram suspensas 
as eleições na A. A. para se evitar que determinada 
Direcção assumisse a gerencia da A. A. Traduziu-se 
no desinter~sse crescente da parte dos estudantes por 
uma A. A. que não era gerida pelos «seus~ repre-
sentantes. 

Sim, porque ~sses estudantes que desde então 
passaram a gerir a A. A., em «Comissão Administra-
tiva», se eram representantes de alguóm- e eram-no 
-não eram representantes da Academia à frente da 
qual pretendiam e raras vezes se esforçaram por 
encontrar-se.  E por isso também os estudantes se afas-
taram da sua Associação. E por isso também os estu-
dantes se galvanizaram, quando, por um desastre 
escandaloso na nomeação duma comissão administra-
tiYa no ano passado, o Conselho de Veteranos apelou 
para a Academia no sentido de esta impôr a sua von-
tade e restituir à A.  A. a dignidade que lhe tinham 
roubado. 
Nesse ano, a comissão administrativa que ficou em 

exercício foi uma comissão eleita pela Academia, que 
repetidamente, inequivocamente, ratificou a sua esco-
lha. Nesse ano, a comissão administrativa loi uma 
verdadeira Direcção. 

E como era uma verdadeira Direcção, conseqüente 
consigo mesma e com a manifestação de vontade que 
a tinha colocado à frente da A. A., desde logo começou 
a pugnar por que a eleição livre, que nesse ano tinha 
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sido um produto de circunstancias especiais, passasse 
a ser, YOltasse a ser, o processo normal e legal da 
escOlha dos corpos gerentes do organismo represen-
tativo da Academia. A Academia apoiou-a sempre nos 
seus esforços, deu-lhe sempre o seu aplauso, ratificou 
sempre as atitudes que tomou para restabelecer elei-
ções liYres. Até que, quãsi no fim do ano lecti\'o, o 
:\linistério da Educação Nacional demitiu, pura c sim-
plesmente, aquela Direcção, substituindo-a por uma 
no\·a comissão administratiYa, apesar de, numa Assem-
bléia ~lagna, realizada entretanto, a Academia ter 
votado, por uma maioria esmagadora, uma moção de 
desconfiança a toda c qualquer Direcção não eleita 
livremente por ela. 

A Assembléia de 9 de Novembro deste ano é, 
assim, um desenvolvimento, uma confirmação, do que 
no ano anterior se passou. 

A Academia não fêz mais do que reafirmar, com 
o mesmo desassombro e firmeza, a sua aspiração, desde 
sempre Yi,·a, duma A. A. verdadeiramente dos estu-
dantes e gerida por uma Direcção escolhida pelos 
estudantes.  A Academia sempre considerou um aten-
tado á sua dignidade a imposição de comissões adminis-
trativas nomeadas independentemente da sua consulta. 
Tal processo de designação dos corpos gerentes não 
poderia deixar de ser considerado como Ycxatório, 
pois imp\ica,-a um juizo de incapacidade dos estudan-
tes para se auto-dirigirem. E, no entanto, parece que 
nunca se pro,·ou que tal incapacidade existisse. 
Se tal sistema foi adoptado para impor à Academia 

uma disciplina artificial, de fora para dentro-uma 
espécie de policiamento-, tal sistema não consegue a 
disciplina, mas a indisciplina e a anarquia dé vontades. 
Não consegue o esclarecimento e o melhoramento da 
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vontade da Academia por uma auto·crítica ampla e 
franca dos seus actos, mas um seu a\·iltamento. Não 
con!Segue a dignificação, mas o seu rebaixamento, 
pois começa por negar a um agregado o direito de se 
auto-determinar. E seria curioso demonstrar como 
se poderão educar homens !ines, tratando-os como 
incapazes. Fala-se em educar os estudantes uni\·ersi-
t~irios para virem a constituir a «élite» dirigente da vida 
nacional, e negam-se-lhe as suas faculdades de auto-
-direcção. !\ào há um estudante digno desse nome 
que considere sua representante uma comissão admi-
nistrati,·a em cuja escolha não meteu sequer a ponta 
do dedo, que considere defensor dos seus interesses 
alguém que foi escolhido por um processo que não 
respeita nem a sua dignidade nem a sua consciencia. 

Na \'erdade, só um sistema de eleiçües livres, só 
um sistema em que a Academia tenha a garantia de 
ser dirigida por ,·erdadeiros representantes seus e 
perante ela respons~i\·eis, pode preparar os estudantes 
para a sua futura actuação na \·ida, como dirigentes 
ou como dirigidos. Porque só a auto-direcção dos 
estudantes lhes dá a plena consciência dos seus inte-
rC:sscs e deveres. Só ela os educará no sentido de 
poderem conscientemente realizar a sua função social, 
como estudantes, e os preparará para realizarem a sua 
função social de técnicos c dirigentes de amanhã. Só 
ela, mesmo, os unirá em volta da sua Associação, em 
perfeita camaradagem e solidariedade estimulados pela 
realização dos interesses c aspirações comuns. E, sobre-
tudo, só o sistema de eleições livres, só o sistema da 
Direcção Yerdadeirarnente representati,·a e idónea, 
pode restituir à Academia o prestígio que um decreto 
arbitrârio e cada \'Ct. mais anacrónico lhe tirou cm 1936. 
Se_existe efectivamente a intenção de melhorar a sorte 
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da jm·entude e de atender as suas legítimas reivindi-
cações há que começar por dar-lhe o direito de resol-
,·er os seus próprios assuntos, o direito de se auto-
-determinar livremente no sentido da expressão da 
sua vontade e da defesa dos seus interesses, e em 
verdade, só o sistema de eleição livre c autonomia 
permite a expressão qualificada e verdadeiramente 
representatiYa da vontade da Academia e uma defesa 
eficiente dos seus intcr~sses . 

Tem-se dito que a reivindicação do regresso da 
Associação .Académica ao regime de eleições li\Tes 
é uma reivindicação de carácter político. Em que 
medida é esta arirmação exacta? Se se entende que 
a liberdade associativa académica, o direito da Acade-
mia de se auto-reger perturba a estabilidade e o sossego 
de um determinado regime; se se entende que a cxis-
téncia de uma Academia livre e digna é incompatível 
com certos métodos políticos, então esta rei\'indica-
çào é na verdade uma reivindicação politica, no sen-
tido de que, tem certas repercussões políticas. .\las se 
se entende que tal reivindicação não colide com a 
tranqüilidade do regime, então tal rcin\"indicaçào não 
tem qualquer repercussão política. Como estudantes 
sustentamos esta rei,·indicação porque entendemos 
que a sua satisfação, é um requisito prévio c indispen-
sável da existC:ncia de_ uma Academia livre, digna, 
consciente e responsável. Entendemos também que 
só sObre a base do reconhecimento a todos os estu-
dantes do direito de intervirem nos assuntos acadé-
micos, sObre a base da eleição dos corpos gerentes e 
da responsabilidade destes perante a Academia, é que 
se pode edificar uma verdadeira solidariedade acadé-
mica e unidade de acção dos estudantes- e não no 
privilégio que a determinados é conferido de represen-
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tarem a Academia contra o seu consentimento, não no 
reconhecimento a qualquer entidade extra-académica 
de interferir sempre que o entenda nos assuntos e nos 
problemas que pelo seu carácter só aos estudantes 
dizem respeito. Só na base da auto-determinação da 
Academia e no acatamento da sua vontade é que é 
passivei uma tal solidariedade. Qualquer outra ati-
tude só pode conduzir ao cisionismo, e à desagregação 
da Academia. 

Por isso nos felicitamos pela reYelação do nosso 
colega José ~roença de que a Reitoria e o i\iinistério 
da Eduçação Nacional estão sinceramente empenhados 
no restabelecimento do regime de eleições livres na 
Associação Académica. Por isso nos dirigimos aos 
cidadãos de Portugal, expondo as razões que nos levam 
a defender esta reivindicação como uma das aspira-
ções mais queridas e justas dos estudantes-daquelas 
por que todos os esforços que se envidem e todos os 
sacrifícios que se façam ainda são poucos. 

O Cottsellro de Veteranos. 
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